




Vánoční běh ELEKTROKOV Znojmo sobota 25.12.2010 

po závodě

V sobotu ráno se po Štědrém dni sešli v Husových sadech u stadionu ti nadšenci, kteří vydrželi celé vánoční přípravy,

nákupy dárků, úklidy, pečení vaření a poté degustace přerůstající občas v hromadnou konzumaci všeho dobrého.

Na letošním jubilejním 30. ročníku se k radosti pořadatele sešlo

do  mrazivého  rána  těchto  nadšenců  tolik,  kolik  jich  ani

nepředpokládal.  116  účastníků  závodu  a  solidní  divácký

doprovod alespoň trochu ohřálo srdce pořadatelů a ukázalo, že i

ve Znojmě je možné uspořádat akci s více jak sty účastníky a

přitáhnout i spoustu znojemských běžců. Účast starosty města

Znojma pana Kaššaie, který celý závod odstartoval, dala tomuto

závodu  pořádný  punc.  Určitě  ani  nadšenci  zakládající  před

třiceti lety tento závod spíše jako recesní akci nepředvídali to,

co ve třicátém ročníku nastalo.

Samotný průběh závodu kopíroval tradiční trasu z Husových sadů přes Přímětice a Kuchařovice zpět na místo startu.

Celá trasa vede po silnici a místy byla po nočním dešti a ranním mrazu mírně namrzlá. S nástrahami trasy a s mrazivým

počasím se účastníci vyrovnali  bez problému a kromě dvou závodnic, které se podle našich informací někde z první

poloviny tratě vrátily zpět na start s tím, že si pěkně zaběhaly,  závod dokončili všichni celí a ve zdraví. Traťový rekord

ani letos nepadl, ale to nic nemění na skutečnosti, že jak na čele závodu, tak v celém poli probíhal lítý boj o umístění.

Někteří borci museli být dokonce do cíle dohnáni holí a někteří závodníci mířili do cíle ruku v ruce. Prostě recese je v

tomto závodě to, co musí zůstat a kvůli které se vlastně hlavně běží.

Z hlediska  organizace  byly provedeny

změny  hlavně  ve  směru  k  větší

informovanosti  o  závodu  ve  více

periodikách  a  hlavně  v  moderním

informačním  médiu  –  internetu  a  ve

formě  kompletních  propozic  a

výročních  plakátů.  To  vše  i  na  nově

provozovaných  WEBových  stránkách

Znojemského  běhání.  A  protože  celá

organizace  leží  jak  na  vlastních

pořadatelích Vánočního běhu, tak i na

pořadatelích  Znojemského  běžeckého

poháru hlavně v amatérské úrovni, vše

také  úplně  neklaplo.  Hlavně  se

omlouváme  všem  účastníkům  za

rychlost zpracování výsledků.  Jako pořadatelé jsme opravdu neočekávali takový nárůst účasti  na závodě.  Zatím byla

rekordní účast 78 závodníků, a to na minulém ročníku. Letos byla účast 116 závodníků, což je nárůst o 1/3. Na druhou

stranu byly neoficiální výsledky bez korektur  na WEBových stránkách už v odpoledních hodinách v den závodu a

postupně byly upraveny do konečné podoby do druhého dne po závodě. Při současném způsobu ručního zpracování

výsledků nebylo možné toto ani rychleji zařídit. S účastí závodníků jsme velice spokojeni a zároveň zavázání k tomu,

abychom upravili systém zpracování výsledků do budoucna. Jestli bude zájem účastníků o naše závody nadále takto

významný,  pomůže nám  i  zkvalitnit  technické  zabezpečení  pro  měření  a  zpracování  výsledků  k  jejich  všeobecné

spokojenosti.



Vzhledem k počasí jsme měli i problémy se

značením  trati,   které  nám  z  větší  části

odstranily povětrnostní podmínky. 

A  to  jsme  se,  podle  předpovědi  počasí,

pokusili předejít tomuto použitím moderního

značení  určeného  podle  jeho  výrobce pro

značení dopravních nehod, tedy přesně do

takto  nepříznivých  podmínek  (kdy  není

jasno,  bude- li  pouze pršet  nebo  sněžit  a

nebo i oboje dohromady).

Jinak ovšem organizačně vše klaplo i díky

nadšení  dobrovolných  organizátorů,

dobrému  čaji,  strůdlu  a  svařáku  z

Restaurace  Bermuda  Pajzl.  Dalším  vylepšením

závodu  byla podpora  závodu  firmou  CIALFOCIALFO,

která  rozbalila  svůj  stánek  se  sportovními

doplňky,  oblečením  a  sportovní  výživou  u

startu/cíle.  Ke zpestření   celé  akce a pobavení

všech přispěla skupina country tanců Masánčata

pod odborným  vedením  pana  Masánka z DDM

Znojmo.

Ještě jednou děkujeme za velice slušnou účast a

atmosféru,  kterou  vytvořili  závodníci  (ke kterým

samozřejmě  počítáme i  naše ladné závodnice),

účinkující, jejich doprovody a ostatní diváci. Dále

děkujeme  všem  sponzorům,  bez  kterých  by

takovou  akci  nebylo  možno  uskutečnit,  Cyklo

klubu Kučera Znojmo za hlídání unavených závodníků na trati, Policii ČR a Městské policii Znojmo za hladký průběh

závodníků centrálním komunikačním systémem ve městě Znojmě.


















